
Posudek na disertační práci Mgr. Luďka Sojky s názvem:  

 
Ribosom Bacillus subtilis: regulace ribosomální RNA a identifikace nového 

ribosomálního proteinu YbxF. 

 
Předložená disertační práce je vypracovaná na základě dvou publikací, v kterých je autor 

uveden na prvním místě. Jde o plnou verzi disertační práce a obsahuje všechny kapitoly pro tuto 

formu práce předepsanou. V příloze jsou připojeny kopie plných verzí obou publikací. Tematicky 

jde o dva projekty, týkající se jednoho subjektu a to ribosomu. Práce je však tematicky spojená 

literárním přehledem shrnující současné poznatky o struktuře ribosomu a regulaci exprese genů jak 

pro ribosomální RNA, tak pro strukturní proteiny prokaryontních ribosomů. Obsahem  první   

experimentální části je analýza promotorů rRNA genů u  Bacillus subtilis, u kterých bylo právě v 

laboratoři Prof. Jonáka a Dr. Krásného prokázáno, že jejich regulace iniciace transkripce je 

regulována koncentrací iniciačního GTP a je odlišná od E. coli. Druhý projekt rozpracovává další 

zjištění této laboratoře a to, že streptomycinový operon Bacillus subtilis obsahuje protein neznámé 

funkce, kódovaný genem ybxF, který je unikátní pouze pro kmen Firmicutes.  

Předložená práce je velice kvalitní a to jak v literárním úvodu, tak hlavně v experimentální části.  

Práce obsahuje rozsáhlou experimentální činnost autora, zvláště první projekt je precizní 

systematickou bioinformatickou a molekulárně genetickou analýzou aktivity promotorů genů pro 

ribosomální RNA. Autor zmapoval promotor P1, u kterého experimentálně prokázal sensitivitu ke 

koncentraci GTP a dále sérií hybridních konstruktů zmapoval a prokázal nejdůležitější částí 

promotorů. Na základě těchto výsledků dále autor predikoval bioinformatickými přístupy a 

následně i experimentálně prokázal sensitivitu dalších promotorů genů nekódujících rRNA–( ilv, 

gcaD, infC). Autor tak získal unikátní výsledky znalostí o tomto typu promotorů u Bacillus subtilis, 

jejichž aktivita je regulovaná koncentrací iNTP.  

Druhá část práce, v které se autor zabývá studiem funkce produktu genu ybxF, kde autor 

jasně prokázal, že tento protein se váže na ribosom a to pouze v exponenciální fázi. Funkce 

proteinu, však prokázána nebyla.  I přesto mi práce přijde velmi zdařilá a přínosná pro další výzkum 

laboratoře. Škoda, že v diskusi není nástin možného přímého pokračování obou projektů. 

Autor bezesporu splnil vytyčené cíle práce a odvedl nejen mnoho trpělivé experimentální 

práce při vytváření hybridních promotorů a testování jejich aktivity. Prokázal i bioinformatické 

dovednosti při komparativních analýzách. Práce je velmi pečlivě napsaná a lze ji jen těžko něco 

vytknout. 

K práci mám několik připomínek k formálnímu zpracování, a to  

1. obrázek na str. 10 je malý a nepřehledný, je rozdílné označení genového shluku rrnJ-W v 

obrázku od označení v textu (rrnW-I). 

2. V textu jsem nenašla citaci na obr. 4 na str. 16 

3. Na obrázku 6 na straně 27 mi není jasné, proč šipka označující klesání koncentrace ATP a 

aktivity rrnBP1 je umístěna do polohy v 400 min, když z grafu je zřejmé, že k poklesu došlo 

již dříve (350 min)? 

 

Dále mám otázku k obsahu práce: 

v práci je pořadí projektů uvedené opačně, než jak byly výsledky publikované v periodikách. V 

jakém pořadí byly práce prováděny, pracoval jste na obou projektech současně nebo následně? 

 

Otázky na autora: 

1. Je známo, proč zrovna ATP a GTP jsou u Bacillus subtilis zakonzervovány jako iniciační 

NTP a nikoliv CTP a UTP? 

2. Proč jste ve svých studiích senzitivity i jiných promotorů než pro rRNA nestudovali 

promotory pro regulaci ribosomálních proteinů, např. pro shluk genů, který obsahuje gen 

ybxF? Nejsou tyto promotory pro ribosomální proteiny sensitivní k iNTP  či jsou regulované 



jinými mechanismy?  

Připomínky v žádném případě nesnižují můj názor na kvalitu práce, v které autor prokázal své 

schopnosti k samostatné vědecké práci, jak teoretické tak experimentální. 

Z obsahového i formálního hlediska je možné konstatovat, že předložená doktorská disertační práce 

Mgr. Luďka Sojky splňuje všechny požadavky, které jsou na tento typ práce kladené ve smyslu § 

47, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 23 Pravidel pro organizaci studia PřF 

UK a doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze dne 8. 8. 2011 

        RNDr. Irena Lichá, CSc. 

        Katedra genetiky a mikrobiologie, 

        Přírodovědecká fakulta UK, Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


